Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek
nám. Sadové 152/39, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček, +420 585 155 098,
www.premonstratky.cz, michaela@premonstratky.cz

ROZHODNUTÍ
Zřizovatele č. 4/2017 s platností od 1. 10.2017
VYDÁVÁM

Ceník pečovatelské služby Domova sv. Norberta
dle zákona 108/2006 Sb. upraveného vyhláškou 505/2006 Sb.a pozdějších dodatků

I.
Obecná ustanovení

Poskytovatel služby:
Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek
nám. Sadové 152/39, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček, +420 585 155 098
www.premonstratky.cz , michaela@premonstratky.cz
Kontaktní údaje:
Domov sv. Norberta
nám. Sadové 152/39
779 00 Olomouc-Svatý Kopeček
Tel.: 585 155 097, 735 771 593
domov.ved@premonstratky.cz
Charakteristika :
Domov sv. Norberta (dále jen Dsv.N) se při všech svých činnostech řídí zákonem o
sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Služba
se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob Domova sv. Norberta a
místní obce.

II.
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1.1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
1.2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
1.3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
1.4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
2.1. pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
2.2. pomoc s celkovou hygienou těla
2.3. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
2.4. pomoc při použití WC
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
3.1. dovoz nebo donáška jídla
3.2. pomoc při přípravě jídla a pití
3.3. příprava(ohřev) a podání jídla a pití
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
4.1. běžný úklid a údržba domácnosti
4.2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
4.3. velký nákup: týdenní nebo nákup ošacení
4.4. běžné nákupy a pochůzky
4.5. praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
5.1.

doprovázení dospělých k lékaři, na úřady a instituce
III.
Výše úhrady za poskytování pečovatelské služby

a) 100,- Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k
zajištění úkonů provedených v pracovních dnech v době 6.00 – 19.00 hod.
b) 105,- Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k
zajištění úkonů provedených ve dnech svátků a pracovního klidu
c) 8,- Kč za úkon v pracovních dnech, svátcích a o víkendech donáška stravy
v prostorách Norbertina
d) 20,- Kč za úkon v pracovní dny a 24 Kč za úkon ve svátky a dny pracovního
volna mimo sídlo PS- donáška stravy + spotřebovaný čas na dojití a návrat ve
výši 100,-/hod.
e) 70,- Kč za hodinu doprovod k lékaři, na úřady a instituce
f)

70,- Kč za 1 kg praní a žehlení ložního a osobního prádla

IV.
Fakultativní (ostatní) služby
Dohled, doprovod na procházku, připomenutí užití léků

100,- Kč za hodinu

Vyzvedávání léků z lékárny

70,- Kč za hodinu

Tento ceník je platný od 1. 10. 2017 do vydání nového ceníku.

Mgr. S. Michaela Ludmila Nováková
provinční představená

